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Item 6.1
Onde se lê “A água sanitária, cuja

concentração de hipoclorito de sódio varia
entre 2,0% e 2,5%, é um produto corrosivo,
podendo causar lesões severas dérmicas e

oculares.”;

 leia-se “A água sanitária, solução cuja
substância ativa é o hipoclorito de sódio ou
de cálcio, com teor de Cloro Ativo entre 2,0

e 2,5% p/p, é um produto corrosivo,
podendo causar lesões severas dérmicas e

oculares.”

Referências:
Inclusão da “Resolução de Diretoria

Colegiada-RDC N° 110, de 6 de setembro
de 2016 da ANVISA”

A versão original do Protocolo observou o trecho da NOTA TÉCNICA Nº
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA que diz:

“Riscos específicos decorrentes da utilização de produtos desinfetantes
O hipoclorito  de sódio na concentração 1% é  um produto corrosivo,  à
semelhança  da  água sanitária  cuja  concentração de hipoclorito  é  maior
(2,0% e 2,5%), podendo causar lesões severas dérmicas e oculares.”

Entretanto,  os  rótulos  de  água  sanitária  encontrada  no  comércio
apresentam o nome do componente ativo (hipoclorito), com o teor de cloro
ativo existente (2 a 2,5%). Isso gerou dúvidas em alguns usuários.

Em vista do exposto, o CDefNBQR-MB aprofundou o estudo e encontrou,
na  RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA-RDC N° 110, DE 6
DE SETEMBRO DE 2016 da ANVISA,  Seção III,  Art.  4º,  item 1,  a
definição de água sanitária conforme abaixo:

“água  sanitária:  solução  aquosa  com  a  finalidade  de  desinfecção  e
alvejamento, cujo ativo é o hipoclorito de sódio ou de cálcio, com teor de
cloro ativo entre  2,0% (dois por cento)  e  2,5% (dois vírgula cinco por
cento)  p/p  (peso  por  peso),  podendo  conter  apenas  os  seguintes
componentes complementares:
a) hidróxido de sódio ou de cálcio;
b) cloreto de sódio ou de cálcio; e
c) carbonato de sódio ou de cálcio”.

Por definir a composição da água sanitária de forma clara, particularmente
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quanto à concentração do cloro ativo, e não do hipoclorito, a RDC facilita
a  identificação  da  água  sanitária  pelo  usuário.  Portanto,  adotou-se  esta
definição no presente Protocolo.
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Item 3
Onde se lê “Para efeito deste protocolo,

levando-se em conta as definições acima,
entende-se que a descontaminação é uma
atividade executada exclusivamente por
pessoal especializado em defesa NBQR,

enquanto a desinfecção e a limpeza podem
ser realizadas pelo pessoal de bordo.”

Leia-se “Para efeito deste protocolo,
levando-se em conta as definições acima,
entende-se que a descontaminação é uma
atividade executada exclusivamente por
pessoal especializado em defesa NBQR,
enquanto a desinfecção e a limpeza são

aquelas realizadas pelo pessoal de bordo”

Não deixar dúvidas quanto ao uso do protocolo em tela pelo pessoal de bordo de
cada OM, a fim de realizar autonomamente sua rotina de desinfecção preventiva.

Item 6.1
Inclusão de informações sobre o uso de

quaternário de amônio.

Ampliar  as  informações  disponíveis  sobre  o  quaternário  de  amônio,
particularmente seu uso e sugestões de emprego eficaz daqueles compostos com
ação prolongada.

Atualização de referências

CGCFN-10.3 – Manual de Defesa Nuclear,
Biológica, Química e Radiológica

Atualizar  a  numeração  e  versão  do  Manual  de  Defesa  Nuclear,  Biológica,
Química e Radiológica, assim como a MOD dos “Protocolos Clínicos e
Terapêuticos Novo Coronavírus” publicado pela DSM.
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